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  .ھذه المادة لم تراجع من قبل الموقع :ملحوظة

  

وسيئات أعمالنا، من يهده  حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا]  إن احلمد هللا [  :الشيخ 
اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبدُه 

يَا َأيـَها الناُس اتـُقوا (( ،  ))يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه َوَال َتُموُتن ِإال َوَأنـُْتْم ُمْسِلُموَن (( ورسوله، 
ُهَما رَِجاًال َكِثيًرا َوِنَساًء وَ  َها َزْوَجَها َوَبث ِمنـْ اتـُقوا اللَه الِذي رَبُكُم الِذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنـْ

* يَا َأيـَها الِذيَن َآَمُنوا اتـُقوا اللَه َوُقولُوا قـَْوًال َسِديًدا (( ،  ))ا َتَساَءلُوَن بِِه َواْألَْرَحاَم ِإن اللَه َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبً 
  ))ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللَه َوَرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما 

  :أما بعد 
على أن من الطرق املشروعة يف تعليم الناس وتفقيههم يف دينهم هو أن  فقد سبق أن نبهنا يف جلسات ماضية

يعلم أن الناس ال يساُقون مساقاً  - تبارك وتعاىل- يسألوا مث أن ُجيابوا ، هذا أسلوب قرره الشارع احلكيم؛ ألنه 
هي احللقات العلمية  واحداً يف تعلمهم ألحكام دينهم، ومعلوم لدى اجلميع أن الطريقة املتبعة يف تلقي العلم إمنا



اليت كانت قدمياً وال تزاُل إىل العصِر احلاضِر قليالً سبيالً لتلقي العلم، حيث جيتمع من كان عنده رغبٌة يف طلِب 
العلم مع بعض أهِل العلم يف املسجِد أو يف مكاٍن آخر، فيتلقون منه العلَم الذي يريدونه على جلسات منظمة، 

  :تطلُب نوعيًة معينة من الناِس من ذلك أن يكونواوهذا كما رأيته من اجلميع ي
  .راغبني يف طلب العلم يف طريقة رتيبة منظمة  -:أوالً 

  .أن يكون عندهم اإلستعداد النفسي من ذكاٍء وحفٍظ وحنِو ذلك  -:وثانياً  
يقة من احللقات وأخرياً أن يكون عنَدهم الوقت الذي يساعدهم على اإلنتظام يف طلِب العلم ذه الطر  - :وثالثاً  

  .العلمية 
وكما قلت آنفاً، كثرياً من الناِس ال جيدون يف أنفِسهم هذه اخلصال اليت ينبغي أن تتوفر على طالب العلم، وقد 

تتوفر يف بعضهم مث ال يتوفر هلم العاِمل الذي ينشدونه، ويرغبون أن يتعلموا منه، أو جيدونه ولكن ال جيدون عنده 
طريقة ووسيلة أخرى لتلقي العلم، وكأن هذا األمر أصبح اليوَم حقيقة  -عز وجل- اهللا  فراغاً، ولذلك فقد شرع

اهلاتف، فتكثر األسئلة بواسطة هذا : واقعة بسبب وجود الوسائل املقربة لألصوات وأعين ا بصورة خاصة
  .اهلاتف، وبذلَك يتعلم الناس ما هم حباجة إليه 

املتبعة سابقاً وهي طريقة تلقي العلم من املشايخ وأهل العلم، وبني طريقة مث من الفوارق اليت تظهر بني الطريقة 
السؤال واجلواب، هو أن السؤال يُفِسـح اال لصاحب السؤال أن يسأَل عما يتعلق به شخصياً أو بأهله الذي 

فيما بعد ال سيما إذا  هو مسؤول عنهم، بينما الطريقة األوىل يتعلم ا ما قد ال يشعر بأنه حباجة إليها، وإن كان 
كان ينشد أن يصبح يوماً ما من أهِل العلم، فسيجد فائدة طلب العلم بتلك الطريقة، ملا كان أكثر الناس ليسوا  

هذه الطريقة يف طلِب العلِم، أال وهو السؤال واجلواب، كما قال  - عز وجل- كذلك من أجل هذا كله شرع اهللا 
، اهللاُ عز وجل يف هذه اآلية الكرمية  ))ْسأَُلوا َأْهَل الذْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال تـَْعَلُموَن فَا(( : يف القرآن الكرمي - عّز وجلّ - 

قسم ال يعلم ، وقسم يعلم ، وأوجب على  : جعل اتمع اإلسالمي وقسمه إىل قسمني من حيث تعلقهم بالعلم
لسؤال، وأوجب على الذين ُيسألون أن كل من القسمني واجباً ، أوجب على الذين ال يعلمون أن يتعلموا بطريق ا

، وأكد ذلك رسوُل اهللا  ))فَاْسأَُلوا َأْهَل الذْكِر ِإْن ُكْنُتْم َال تـَْعَلُموَن (( جييبوا ، فهذه اآلية صرحية يف ذلك 
يف احلديث الثابت يف السنن ، سنن أيب داود وغريه، من حديث جابر بن عبِد  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم- 
أي جّهز جيشاً ليجاهدوا -أرسل سريّة  - صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-  األنصاري رضي اهللا عنه أن النيب اهللا

وأّمـر عليهم أمرياً كما هي السنّـة، السريّة هي اليت تغزو وليس معها رسوُل اِهللا صلى اهللا عيه وسلم  -يف سبيِل اهللا
اهللا عليه وسلم هو قائدهم وهو موجههم، فأرسل رسول اهللا ، خبالف الغزوة وهي اليت يكون رسوُل اهللا صلى 



ـا أرخى الليل سدوله وظالمه، ووضعِت احلرُب 
ّ
صلى اهللا عليه وسلم يوماً سريَة ، فذهبوا وقاتلوا الكفار، مث مل

ب أوزارها، وصلوا العشاء مث ناموا، ويف الصباح استيقظوا لصالة الفجِر وإذا بأحدهم جيد نفسه قد احتلم، فوج
عليه الُغسل، ولكنه كان قد أصيب يف املعركِة جبراحات كثرية يف جسمه، فسأل من حوله لعلهم جيدون له رخصة 

ال، البد لك من الغسل، فاغتسل الرجل وكان عاقبة ذلك أنه مات، اشتدت : يف أن ال يغتسل وأن يتيمم، قالوا
صلى اهللا عليه -هلك ، فلما بلغ خربُه رسول اهللا  عليه احلرارة واجلراحات أيضاً قامت عليه فكانت نفُسه فيها ،

غضب غضباً شديداً ، ودعا على الذين أفتوه بعدِم جواِز التيمم وهو جريٌح، فقال عليه السالم  - وعلى آله وسلم
فالشاهُد من هذا احلديث أن النيب  )قتلوه قاتلهم اهللا، أال سألوا حين جهِلوا، فإنما شفاُء العي السؤال ( : 

الل عليه وسلم حّض الذين أفتوه بغري علٍم على أنه كان جيب عليهم أن يسألوا ليكوَن جواُم نابعاً من صلى 
ـا كانوا ليسوا من أهِل العلم، فأفتوه ذلك اجلريح جبهلهم، فكانت فتواهم سبباً لقتله وموته، 

ّ
أهِل العلِم ، أما هم مل

عز -كما ذكرنا، مث كما ذكرنا يف اآلية السابقة أوجب ربنا السؤال  : لذلك من الوسائل املشروعة يف تلقي العلم
العلماء أن جييبوا ، وال جيوز للعاِمل إذا سئل عن مسألة : على القسِم الثاين من اتمع اإلسالمي وهم - وجل

عن من سئل ( : يف احلديث املشهور الصحيح -عليِه الصالُة والسالم- وعنده علٌم ا إال أن جييب عليها، لقوله 
  . )علِم فكتمه، ألجم يوم القيامة بلجام من نار 

ومن آداب السؤال نقول يف هذه املناسبة، أن يسأل املسلم عما يتعلق حبياته سواٌء حياته اخلاصة بنفسه أو بأهله 
املسلم  أو مبن يلوذ به أو له عالقٌة ما به، وأن ال يتعمق يف األسئلة عن أموٍر خيالية أو بعيدُة الوقوع، وإن اشتغال

بالواقع خٌري له من أن يسأل عن شيء يتخيله وال مينع أن يتصور أنه قد يكون بأن من أدب علماِء السلف 
: هل وقعت ؟ ، فإن أجاب بـ: أن أحدهم إذا جاءه السائل يسأله عن مسألة قال املسئول - رضي اهللاُ عنهم- 

ـا تقع ، لسه م: نعم ، أجابه مبا عنَده من العلم، وإن قال
ّ
انتظر حىت إذا وقعت سألَت، وحينما : ا وقعت، قالمل

يسّخـر للسائل من يفتيه بعلِمه، هلذا نقول من اآلداب أن نسمع اآلن األسئلة  - عز وجل- تقع فالبد أن اهللا 
مذكرين لكم بأنه ليس من املفروض يف العامل  - عز وجل- ونبدأ فيها باألهم فاألهم، وجنيب عليها مبا يسـّر اهللاُ 

عن كل ما يسأل عنه، فقد جاء يف بعض اآلثار السلفية أن من أجاب عن كل ما يسأل عنه فهو  أن جييب
، فإذا عجزنا عن اإلجابة عن بعض األسئلة  ))َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإال َقِليًال (( : جمنون، ألنه كما قال تعاىل

مبا مسعتم يف اآلية السابقة  -عّز وجلّ - طبعهم اهللاُ  فال يستغربن أحٌد منكم ذلك، ألن ذلك طبيعُة البشر الذين
نصُف العلم ال أدري ، هات ما : ، ولذلك أيضاً جاء يف بعض اآلثار ))َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإال َقِليًال (( 

  .عندك 



  يني ؟ورد غري ما سؤال بعدة صيغ، أدقها ما حكُم اجلهاِد يف أفغانستان لغِري األفغان :السائل 
اجلهاد يف األفغان ، كاجلهاد يف كل البالد اليت غزاها الكفار، ومن الغفلة إىل حد بعيد أن الناس  :الشيخ 

يؤخذون بالعواطف، فتثور ثورة يف بلد ما، فتثور عواطف ونريد أن جناهد، فإذا ما مضى بضع سنني أصبحت 
اً ، فإذا ما أثريت مشكلة أخرى يف بعض البالد الثورة هذه خامدة يف نفوس الناس، وأصبح اجلهاُد نسياً منسي

  :اإلسالمية، أيضاً ثارت عواطف املسلمني وسألوا عن حكم اجلهاد، فنقول
اجلهاد قبل حادثة أفغانستان ، وقبل حادثة سوريا ، وقبل حادثة فلسطني، كل هذه احلوادث وهذه احلروب الظاملة 

فر والضالل اجلهاُد فيها فرُض عٍني على املسلمني، ال جيوز هلم اليت وقعت يف بعض البالد اإلسالمية من أهل الك
  :أن يتأخروا عن هذا اجلهاد إطالقاً ألن العلماء قّسموا اجلهاد إىل قسمني

  .جهاد حكمه فرض العني  - 1
  .فرض كفائي : وجهاد حكُمه  - 2

د اإلسالم، فعلى املسلمني أن خيرجوا فهو إذا ما ُغزيت بلدة واحدة من بال: أما اجلهاُد األول الذي هو فرُض عني
أو على األقل أن خيرج مجاعة منهم يتحقق م الواجب أال وهو صد هذا الكافر الذي غزا البلد املسلم، فإن مل 

يشف ذلك، فيتتابع املسلمون حىت لو فرضنا أنه جيب عليهم مجيعاً أن خيرجوا فهو واجب وجوب عينيا، إذا 
ن ليست القضية قضية أفغانستان فقط، فهذه البالد قريبة منكم وبعضكم منها، شريد تأخروا أمثوا مجيعاً، واآل

وطريد ، وهي فلسطني ، فأصبحت فلسيطن اآلن مع األسف الشديد نسياً منسّياً ، و اال فرق يف اجلهاد هنا أو 
  .هناك، كله فرض عني 

أن اجلهاد فرض عيين، ال يستطيعون  لكن احلقيقة املؤسفة أن املسلمني مع وجود هذا اُحلكم الصريح، وهو
اجلهاد، ال حكومات وال شعوباً، ذلك ألن املسلمني ابتعدوا مع األسف عن اجلهاد النفسي الذي قال عنه رسول 

فنحن جند اليوم املسلمني بعيدين كل  )المجاهُد من جاهَد هواه هللا ( :  -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم-اهللا 
ائهم ولنفوسهم يف عقِر دارهم، بل ويف عقِر بيوِم مع أهليِههم ومع أوالدهم، ولذلك البعد عن جماهدم ألهو 

فمثل ذاك اجلهاد الذي قلنا إنه فرُض عني يتقدُمه عادًة وشرعاً جهاٌد ال يتساءل عنه كثري من املسلمني اليوم بل 
يستطيع أن يكون بعيداً عنها وليس هم عنه غافلون، من أعظم اجلهاد أن يبتعد املسلم عن ارتكاب احملرمات اليت 

صلى اهللا عليه وعلى آله -، ولقد أشار النيب  - تبارك وتعاىل- هناك أي سلطة تفرض عليه اإلرتكاب مبا حرم اهللا 
ما حكُم : إىل بعض األسباِب اليت تكوُن سبباً لوقوِع املسلمني يف مثل هذا الذل الذي يدفعنا أن نتساءل -وسلم

ننظر إىل األسباب اليت أودت باملسلمني إىل حماربة الكافرين إياهم وعدم استطاعة  هذا اجلهاد ؟ جيب أن



 -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم- املسلمني لصدهم عن بالِد اإلسالم، ما هي األسباب؟ لقد ذكر رسوُل اِهللا 
إذا تبايعتم ( : -مصلى اهللا عليه وعلى آله وسل- بعض األسباِب يف بعِض األحاديث الثابته، من أشهرها قوله 

بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاَد في سبيِل اهللا، سّلط اهللاُ عليكم ذَال ال ينزعه 
فالرجوُع إىل الدين هو الواجب األول اليوم على املسلمني الذين يريدون أن  )عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم 
على قلِب  -تبارك وتعاىل- ع إىل الدين معناه الرجوع إىل أحكاِمه اليت أنزهلا اهللاُ جياهدوا يف سبيِل اِهللا حقاً، والرجو 

وخباّصة الرجوع إىل الكسب احلالل الذي ابتعد عنه كثري من املسلمني إن مل نقل  - عليِه الصالُة والسالم-نبيه 
  .أكثر املسلمون اليوم وخباّصه التّجار منهم 

 )إذا تبايعتم بالعينة ( : وا الُذّل أن يقع عليهم من عدوهم قال عليه السالم إذا ما وقع املسلموَن فيها استحق
التبايع بالعينة ذكرنا أكثر من مرة وال أريد اآلن العودة إىل ذلك وإمنا هي صورة من صور البيوع احملرمة، بل هي 

لمون به اليوم مجيعاً إال قليالً قليالً صورة من صور البيوع الربوية، وأصُل هذا البيع يسمى ببيع العينة، ما ابتلوا املس
جداً وهو معروف بني ظهرانيكم وواقع ، وهو بيع التقسيط، بيع العينة قائم على بيع التقسيط، بيع التقسيط من 

حيث هو وفاء على أقساط، فليس فيه شيء، بل هو أفضل من بيع النقد ، لكن إذا استغل هذا البيع بيع 
من باع بيعتين في بيعة ( : النقد، فهو رباً بشهادة قول النيب صلى اهللا عليه وسلم التقسيط بثمن زائد عن بيع 

اليوم هؤالء املسلمون الذين يريدون أن  )أو رباَ ( أنقصها مثناً ، : أي  )أوكسُهما ( ،  )فلهو أوكسُهما أو الرباً 
ىل ذلك ملا ذكرناه فيما سبق، ملاذا ال جياهدوا يف سبيِل اهللا ويتحمسون للجهاد يف سبيل اهللا ، وال سبيَل هلم إ

جياهدون أنفسهم فال يبايعون بيعتني يف بيعة واحدة بسعرين متفاوتني ؟ وهذا ال أحد يفرض عليهم، ذلك ألم 
إذا تبايعتم بالعينة ( : تكالبوا على الدنيا، وهذا ما أشار إليه الرسول عليه السالم يف متام احلديث حني قال

كناية على ربُط املزارعني وراَء زرِعهم ووراء أبقارهم وحيوانام اليت يستعملوا يف حتصيل   )قر وأخذتم أذناب الب
املال وال يكفيهم حتصيل هذا املال بطريق احلالل بل ينكبون وراء حتصيِل املال حىت يضّيعون واجبام، كثري من 

اجبات العائلية وراَء جمهم على هذا الكسب التّجار ومن املزارعني ينصرفون عن الصالة وعن القيام حىت بالو 
هذا  )وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع ( : الذي ذكره الرسول عليه السالم يف هذا احلديث، حيث قال

التكالب يف الدنيا هو الداء العضال إذا سيطر على األّمـة ، ماتت فيها غريزة اجلهاد الشرعية اليت بسبب تكالب 
ادة ال يبايل باآلخرة، ولذلك جعل الرسول عليه السالم هذه األسباب سبباً شرعياً إلستحقاق اإلنسان على امل

ال يرفع اهللاُ هذا الذل حتى ترجعوا ( : املسلمني أن يقع الذل عليهم مث وصف هلم العالج يف قوله عليه السالم 
الرجوع إىل الدين معناه  -ا يبدو كثريةألنه عندنا أسئلة مم -وأوجز اآلن الكالم-والرجوع إىل الدين  )إلى دينكم 



كما ندعو اهللا الناس دائماً -فهماً صحيحاً على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل  - أوالً - الرجوع إىل فهمه 
أن يكوَن هناك نور  - عّز وجلّ -العمل ذا الدين الذي فهمناه فهماً صحيحاً، وأرجو اهللا : وثانياً  -إىل ذلك

ه بني املسلمني اليوم حيُث استأنفوا فهمهم لدينهم على ضوء الكتاب والسنة يف كثري من بصيص من نور نرا
البالد اإلسالمية، مث ظهَر أثُر ذلك على كثري من الشباِب املسلِم يف تعاملهم مع الناس ويف ختلقهم باألخالق 

  .إن شاء اهللاُ تبارك وتعاىل - ا قريب تتمة ليظهر مثرُة ذلك عمّ  -إن شاء اهللا- اإلسالمية بقدر ، واألمُر حيتاج إىل 
  .استاذنا اآلن نتمم سؤال آخر له عالقة ذا البحث  :السائل 
  .تفضل  :الشيخ 
سؤال، فما موقف من جاهد نفسه بأن صار على منهج اهللا وعقيدة وفروعا وجّهـز ماله ونفسه لقتال  :السائل 

  ليها ؟أعداء الدين يف األفغان مثًال، كتيسري سبل الوصول إ
حنُن ال نرى مانعاً من الذهاب، لكن ال نعتقد أن اجلهاد لصد هؤالء األعداء يكوُن جهاداً فردياً، البد  :الشيخ 

أن يكون جهاداً منظماً من املسلمني، وأن يكون عليهم قائد، والذي نسميه باللغة الشرعية خليفة للمسلمني، 
إعدادهم، القضية مو قضّية شخص متحّمس زعم بأنه قام بكل هو الذي يتوىل توجيههم ويتوىل تسيريهم، ويتوىل 

ما جيب عليه ويف هذه الدعوة مافيها من التسليم، هذا أمر جديل أفرتضه، مع ذلك إذا حتقق ذلك يف بعض 
األفراد فهؤالء األفراد ال يستطيعون أن يشكلوا اجلماعة اليت جياهدون يف سبيل اهللا حتت خليفة يبايع من األمة 

مة، فالقضية ليست ذه البساطة اليت يتصورها بعض املتحمسني للجهاد يف سبيِل اهللا، وهم بال شك املسل
مثابون على محاسهم هذا، ولكن جيب أن يبتعدوا وأن يرتووا يف القضية ويعرفوا شروط اجلهاد يف سبيِل اهللا، ال 

  ] . للقوة[ يكون ثورة ، وال يكوُن عاطفة جيّـاشة، وإمنا تكون عن تدبري 
ذكر يف القرآِن الكرمي أن من أسباِب ضعِف املسلمني هو  - عّز وجلّ - اليوم لو نظرنا إىل ناحية ٌخلقية فقط، ربنا 

َتْذَهَب ((َ ، شايف ،  ))َوَال تـََناَزُعوا فـَتَـْفَشُلوا َوَتْذَهَب رِيُحُكْم (( :  - عّز وجلّ -التنازع واإلختالف، فيقول 
ليوم املسلمون ليس فقط يف هذا اتمع الضخم خمتلفون أشد اإلختالف، ولكن مع قوتكم، ا: يعين  ))رِيُحُكْم 

ذلك األخبار تأتينا أن يف املعركة هناك يف أفغانستان هم خمتلفون، ما بني سلفيني ما بني صوفيني ما بني إخوان 
نبدأ من األصل، أن ؟ لذلك نقول جيب أن ] املتحمس[مسلمني ، أين هذا اجلهاد وحتت أي راية جياهد املسلم 

نصلح ذوات أنفسنا، وهذا ال حيتاج إىل ساعات أو أيام أو شهور ، حيتاج إىل سنني طويلة، وإىل إعداد مرّكز 
ومدبّر، حبيث انه توجد هناك كتلة يصدرون عن رأي واحد، ويندرجون عن فكرة واحدة، ال خالف بينهم، 

، على الكتاب والسنة، وعسى أن حيقق ربنا ذلك لنا قلوم ، قلب كل منهم واحد، على قلب رجل واحد منهم



  .ولو بعد ألٍي إن شاء اهللا 
  .استاذنا فيه سؤال أيضاً له عالقة مبوضوع اإلختالف الذي ذكرته دون مسائل اجلهاد  :السائل 

قة هناك إختالفات كثرية بني العلماء يف بعض الفتاوى والتفسريات، فلماذا ال تكون هناك حل: السؤال يقول 
  تضم هؤالء العلماء حلل هذه اخلالفات على السنة والقرآن واتباع األئمة األربعة يف ذلك ؟

  كيف يف إتباع إيش ؟  :الشيخ 
  آآه حلل هذه اخلالفات على السنة والقرآن وإتباع األئمة األربعة يف ذلك ؟ :السائل 
الذي يشكل اللجنة اليت تبحث يف هذه مهم، أما هذا السؤال فموضوع جوابه مثل موضوع اجلهاد ، من  :الشيخ 

اخلالفات وتنظر إليها مبنظار الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل ؟ من ؟ أنا أنصح إخوانا أن يكونوا عمليني 
وال يكونوا خياليني ، اآلن حنُن ما نستطيع أن جنتمع مخسني شخص على رأي واحد، وما بالنا نقول عامل 

و أكثر من ذلك كما يقول البعض، وهناك علماء كثريون، منهم علماء رمسيون إسالمي يشكل تسعمائة مليون أ
متخرجون من اجلامعات، منهم علماء غري ذلك، فمن الذي جيمع هؤالء ؟ من الذي يوّحـد أفكارهم ؟، وحنن 

وجوب  جند األمر أعسر من أن نتخيل تنفيذ مثل هذا اإلقرتاح الذي يطلبه األخ السائل، حنُن اليوم نتنازع يف
  .الرجوع إىل الكتاب والسنة 

  !اهللاُ أكرب : أحد احلضور 
وعدم التعصب لألئمة، ال نزاُل خمتلفني يف هذا، كثري من املشايخ هنا وهناك، كثري من الدكاترة،  :األلباين الشيخ 

هذه النعرة  ولعل بعضكم يذكر يف بعض اجلرائد أثارت هذه القضّية من قريب، ورد أخونا علي عليه، فأثار النعرة
، وهو دكتور ومتخرج من جامعة ويدّرس يف جامعة، ال يتفق بعُد معنا على وجوب  - التعصب املذهيب-املذهبية 

  .رجوع املسلمني يف ما اختلفوا فيه من األحكام الشرعية إىل الكتاب وإىل السنّــة، هذا شيء 
باع املذاهب األربعة، هذا القيد ليس من الواجب وعلى ات :السائل الشيء الثاين الذي الحظته من السؤال، يقول 

على أي عاِمل مسلم فضًال عن العلماء إذا تيسر هلم هذا اإلجتماع الذي يطلبه هذا السائل، ليس من الالزم 
عليهم يف أن يتقيدوا باملذاهب األربعة، ألن هناك مذاهب أخرى، معروفة أن أصحاا كانوا من أئمة املسلمني،  

ي، وكعبد الرمحن املهدي، وعبد اهللا بن املبارك ، واألوزاعي، كل هؤالء أئمة من أئمة املسلمني، هلم كسفيان الثور 
واحلديث الصحيح فما فرض اهللاُ تبارَك وتعاىل على علماء املسلمني أن يتقيدوا مبذهب ,آراؤهم، هلم اجتهادام، 

يف الطلقات الثالثة إمنا يقع عليها طلقة ] ...[نذ أن لقد ُكنّـا م: من املذاهب األربعة، خذوا مثالً واقعّياً اآلن
واحدة، وكان العامل اإلسالمي كله إىل ما قبل عشرين أو ثالثني سنة يف احملاكم الشرعية يقضون بأن من قال 



مع األسِف -أنِت طالق ثالثاً ، بانت منه بينونة كربى، لكن أيقظتهم املصائب وليس السنّـة واتباعها : لزوجته
، كثرة مشاكل الطالق يف احملاكم الشرعية اضطّر بعض القضاة، حىت من املتعصبني منهم للمذهب  -شديدال

وخباصة للمذهب احلنفي أن يعيدوا النظر يف هذا الفرع مما يسمونه باألحوال الشخصية، يعيدون النظر يف تطليق 
ذوا برأي ابن تيمية، ورأي ابن تيمية قائم أنِت طالق ثالث، فما وسعهم إال أن يأخ: الزوجة بسبب قول الرجل هلا

على حديث صحيح ال يزال موجوداً يف صحيح مسلم، كان الطالق يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم يف عهِد 
أيب بكر وشطر من خالفة عمر، كان الطالق بلفظ ثالث طلقة واحدة، مث رأى عمر بن اخلطاب أن جيعلها ثالثاً 

دت له، واستمر العامل اإلسالمي ميشي على هذا حىت هذا الزمن ملا اضطُـر بعض القضاة ، فجعلها ثالثاً حلكمة ب
إىل إعادة النظر يف هذه املسألة فرجعوا إىل احلديث الصحيح، ما رجعوا إىل احلديث الصحيح الذي يعترب الطالق 

ة يصيبها اخلراب واليباب بلفظ ثالث طلقة ألنه السّنه هكذا، وإمنا حوادث الكثرية اليت أصبحت بيوت عديد
أنت طالق ثالثة، فرجعوا إىل السنة رغم أنفوهم، لكن إىل اآلن ال يزال كثري من : بسبب تسرع رجل وقوله لزوجته

أنت طالق ثالثاً، يقول طلقت منك، فال حتُل لك من بعُد حىت تنكح : املشايخ يفتون الرجل الذي يقول لزوجته
  .زوجاً غريه 

املذاهب األربعة تقول هكذا، طالق لفظ ثالث ، ثالث، إقرتاح األخ أن يكون  - الشاهد-املذاهب األربعة 
اجتماع هؤالء العلماء وعلى اتباع املذاهب األربعة، ليس صحيحاً من ناحية شرعية، ألنه يف املذاهب األربعة 

الذي رواه  بعض األفكار ختالف السنة، من ذلك قضية الطالق بلفظ ثالث ، هذا خطأ ، خمالف للحديث
اإلمام مسلم عن ابن عباس رضي اهللا عنه أن الطالق بلفظ ثالث يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وعهد أيب 
بكر وشطر من خالفة عمر كان طلقة واحدة، مث ارتأى عمر أن جيعلها ثالثاً تأديباً هلم، فإذا الرجوع إىل السنـّة 

وتكون السنة يف  - كما اجتهد عمر- ألم أحياناً قد جيتهدون  هو الواجب، وليس الرجوع إىل إتباع األئمة؛
جانب وعلينا أن نتبع السنّـة، سواء كان إمام من األئمة األربعة أو مع إمام آخر من غري األئمة األربعة ألم مل 

هذا ملا يرتمجه  يشتهروا عند املسلمني، مثًال من األئمة املعروفني يف كتب الفقه واحلديث، الليث بن سعد املصري،
العلماء يقولون بأنه أعلم من مالك ، مالك إمام دار اهلجرة ، يقولون هو أحّق بأن يتبع من اإلمام مالك، لكن 

اإلمام مالك حفظَه أصحابُه، أّمـا الليث بن سعد فضّيعه أصحابه، ُكتب ملالك أن يرفع مذهبه أما الليث بن سعد 
  . ثار فمذهبه مسطور يف كتب احلديث وكتب اآل

هذا القيد الذي جاء يف سؤال السائل يف آخره ليس بالالزم على علماء املسلمني إذا اجتمعوا أن يلتزموا : اخلالصة
به، وكذلك فليس بالالزم على علماء املسلمني ولو مل يتيسر هلم اإلجتماع إذا ما اجتهدوا يف بعِض املسائل إال 



  .األربعة أو مل توافق ، غريُه أن يلتزموا السنّـة سواٌء وافقت املذاهب 
  هل اإلشهاُد شرطاً لصحة الطالق ؟: سؤال له عالقة أيضاً مبسألة الطالق اليت تطرقت إليها ، وهو  :السائل 
نعم ، ألنه هناك قاعدة للعلماء أن الطالق البدعي حمّرم ، مث اختلفوا هل الطالق البدعي يقع فيما إذا  :الشيخ 

  ال ينفذ ؟  أوقعه الرجل هل ينفذ أو
  .ينفذ : منهم من يقول : قوالن للعلماء 

  . ال ينفذ : ومنهم من يقول 
من أحدث في أمرِنا هذا ما ليَس ( : -عليِه الصالُة والسالم-وهذا هو األصل، أن الطالق البدعي ال يقع لقوله 

بن حصني يف سنن أيب  مردود على صاحبه، فإذا عرفنا هذه القاعدة، وتذكرنا حديث عمران: أي  )منه فهو رد 
داود أن السنّـة يف الطالق اإلشهاد ، حينئذ يكون الطالق بغري إشهاد طالقا بدعيا، يضاف إىل هذا أنه ال يرتاب 

عاقل يف أن الطالق بالنسبة للنكاح هو كاهلِدم بالنسبة للبناء، فإنسان يبين دارا مث يهدمها، يبين دارا ينفق عليها 
يدة و تكاليف مث ما إذا أراد هدمها ، هدمها بساعة من ار، اهلِدم أصعب من البناء، أموال طائلة وأوقات عد

ألنه يضيع على اإلنسان جهود كثرية وكثرية جداً، الِنكاح هو بناء ألسرة حينما يتزوج املسلم فإمنا يضع األساس 
ال نكاح إال بولي وشاِهَدْي (  : -صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم- إلقامة أسرة مسلمة، وكلنا يعلم قول الرسول 

فأي نكاح مل يتحقق فيه الشهود العدول فال يعترب نكاحاً شرعياً، وهو بناء، فالطالق الذي قلنا إنه  )عدل 
أخطر من هذا النكاح فهو كاهلدم بالنسبة للبناء، فالعقل والنظر السليم يؤيد أن يشرتط فيه اإلشهاد، ومعىن ذلك 

، عزم على    ))َوِإْن َعَزُموا الطَالَق فَِإن اللَه َسِميٌع َعِليٌم (( :  -عّز وجلّ -كما قال أن إنساناً ما قرر وعزم  
الطالق ، ولكن هذا الطالق وضع له الشارع احلكيم شروطاً وهذه الشروط هي يف الواقع كالعرقلة ملنع وقوع هذا 

فقال أن السنّـة اإلشهاد، فكأن الشارع احلكيم يرتتب من وراءه هدم األسرة،  - كما قلنا- الطالق، ألن الطالق 
الويل [..] لو عزمت على الطالق وأردت تنفيذه فآت بشاهدين، كما إذا أردت أن تنكح فخذ : يقول للمطلق

  .وأيت بشاهدين، وإال فال نكاح لك، هذا هو جواب ذاك السؤال 
  .جزاك اهللاُ خري  :السائل 
  كيف  :الشيخ 
  ...الشهود :السائل 

  ...مايف مانع...اذا كان  :شيخ ال
قلتم يف بعض جمالسكم أن اخلطأ يف مسألِة تكفِريِ◌ تارِك الصالة مفتاح لباب من أبواب الضالل، نرجو  :السائل 



  .أن تفصلوا لنا القوَل يف هذه املسألة 
قادي والكفر العملي، تفصيُل هذه املسألة هو ما تكلمنا عنه مراراً وتكراراً يف التفريق بني الكفر اإلعت :الشيخ 

  : ألن تارك الصالة له حالتان 
  . إما أن يؤمن ا، يؤمن ا بشرعيتها  - 1
  . وإما أن جيحد شرعيتها  - 2

ففي احلالة الثانية فهو كافر بإمجاع املسلمني، وكذلك كل من جحد أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، من جحد 
ما هنالك، من االمور املعروفة عند املسلمني مجيعاً أا من ضروريات الصيام مثالً فهو كافر، احلج إىل آخر 

  . الدين، فهذا ال خالف فيه من جحد شرعية الصالة فهو كافر 
لكن إذا كان هناك رجل ال جيحد الصالة يعرتف بشرعيتها ولكن من حيث العمل هو ال يقوم ا، ال يصلي، 

هذا رجل كَفر، ما يصدق عليه هذا الكالم : ة، ففي هذه احلالة إذا قلنارمبا ال يصلي مطلقاً، ورمبا يصلي تارة وتار 
َوَجَحُدوا ِبَها (( : بإطالقه، ألن الكفر هو اجلحد وهو ال جيحد شرعية الصالة، كما قال تعاىل بالنسبة للكفار

َها َأنـُْفُسُهْم  َقَنتـْ نما يسأل، ملاذا ال تصلي أخي؟ ، فإذا أخذنا مثاالً زيداً من الناس، ال يصلي ولكن حي ))َواْستَـيـْ
اهللا يتوب علي، واهللا الدنيا شاغلتين هاألوالد شاغليين ، من هذا الكالم ، هذا الكالم طبعا ليس له : بيقولك

عذر مطلقاً، لكن يعطينا فائدة ال نعرفها حنُن ألننا ال نطلع على ما يف قلبه، يعطينا فائدة أن الرجل يؤمن بشرعية 
يا أخي الصالة هذي راح وقتها هذه كانت يف زمن يعين كان : ا لو كان اجلواب ال مسح اهللالصالة، خبالف م

الناس غري مثقفني كانوا وسخني كانوا حباجة إىل نوعية من النظافة والطهارة والرياضة وهذا اآلن ذهب زمانه اآلن 
، أما إذا كان اجلواب هو األول  ))ْلَمِصيُر َجَهنُم َوبِْئَس ا(( يف وسائل جديدة تغنينا عن الصالة، هذا كفر فإىل 

، ليه ما بتصلي ؟ ، اهللا يتوب علينا ، اهللا يلعن الشيطان، من هذا الكالم اللي ينيب لنا أن الرجل ال ينكر شرعية 
الصالة، فإذا قلنا هذا رجل كافر ، نكون خالفنا الواقع ، ألن هذا رجل مؤمن ، مؤمن بشرعية الصالة ومؤمن 

  ! كله، فكيف نكفـره ؟  باإلسالم
من هنا حنُن نقول ال فرق بني تارِك الصالة وتارك الصيام وتارك احلج وتارك أي شيء من العبادات العملية يف أنه 

يكّفـر وأنه ال يكّفــر ، مىت يكفـر ؟ إذا جحد ، مىت ال يكــّفـر؟ إذا آمن ، فاملؤمن ال جيوز تكفريه قوال واحداً، 
ال إله إال اهللا وليس له من : أدخلوا الجنة من قال ( : ديث الكثرية اليت آخرها وعلى ذلك جاءت األحا

لكن له مثقال ذرة من إميان فهذا اإلميان هو الذي مينعه من أن خيلد يف النار، ويدخل اجلنة  )العمل مثقال ذرة 
دا رسول اهللا ، ويؤمن بكل ، ولو بعد أن صار فحماً أسود ، لكن هذا الذي يشهد أن ال إله إال اهللا ، وأن حمم



ما جاء عن اهللا ورسوله، لكن ال يصلي ، أو ال يصوم أو ال حيج ، أو حنو ذلك ، أو يسرق ، أو يزين ، كل هذه 
! األمور ال فرق فيها إذا ما وضعت يف ميزان الكفر العملي والكفر اإلعتقادي ، رجل مثًال يزين ، هل نكفره ؟

بال حرام : رويداً، ننظر، هل يقول الزنا حرام ؟ هل بيقول كما يقول بعض اجلهال ال، : ال ، أنا أقول : ستقولون 
: يستغيب كثري الناس، نقول -مثالً -بال حالل ، إذا قال يل كلمة كفر ، كذلك السارق ، أي ذنب الرجل الذي 

ذا ، كـَـَفـر ، هكذا كل بال قال الرسول بال ك: بيقول )الغيبة ذكُرك أخاك بما يكره ( : اتق اهللا ، الرسول قال
األحكام الشرعية ، سواء ما كان منها حكم إجيايب مبعىن فرض من الفرائض، أو كان حكماً سلبياً مبعىن احملرمات 

جيب أن يبتعد عنها ، فإذا استحل شيء من هذه احملرمات يف قلبه كفر، لكن إذا واقعها عمليا وهو يعتقد أنه 
ني األحكام الشرعية كلها، سواء ما كانت من الفرائض أو ما كانت حمرمات، عاص، ال يكفر، فال فرق يف هذا ب

الفرائض جيب القيام ا، وال جيوز تركها ، لكن من تركها كسالً ، مل جيز تكفريه ، من تركها جحداً كفر ، من 
ا ما أردت بني الواجبات وبني احملرمات، هذ - أبداً - استحل شيء من احملرمات كذلك يكفر ، ال فرق يف هذا 

  .بكلميت السابقة 
  .جزاك اهللا خري  :السائل 
  .نعم  :الشيخ 
الحمو ( : أستاذنا ذهب بعض أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل إىل تفسري قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم :السائل 
  بأنه أبو الزوج، فماذا ترون يف ذلك جزاكم اهللا خرياً ؟ )الموت 
  .بأنه أبو الزوج  :الشيخ 

  .قول الدمشقي  :ائل الس
  .ما عندي اإلجابة املناسبة ] .... [نعم :الشيخ 
  . )الحمو الموت ( : فما بال احلمو ؟ قال: اياكم والدخول على النساء، قال  :السائل 
لكن يف اعتقادي أن هذا التفسري إذا جاز من الناحية العربية أنه يطلق احلمو ويراد مثًال أبو الزوج فال  :الشيخ 
تفسري احلمو يف هذا احلديث ذا املعىن؛ ذلك ألن األحاديث الكثرية والنصوص الشرعية القرآنية قاطعة يصح 

الداللة يف جواز دخول احلمو الذي هو أبو الزوج على املرأة حىت ولو كانت غري متحجبة، حنن نعلم مثالً ، أو 
يه وسلم دخل يوماً على ابنته فاطمة ومعه عبٌد نذكر مما نذكر ، حديث أيب داود رمحه اهللا أن النيب صلى اهللا عل

 )ال بأس عليك، إنما هو أبوِك وغالمك ( : هلا، فسارعت السيدة فاطمة ألا كانت مضطجعة لتتسرت فقال هلا
الغالم جيوز للمرأة أن يدخل عليها وأن تراه وأن يراها ببدلتها البيتيه يف حدود قوله تعاىل املنصوص عليه يف القرآن 



ال تظهر املرأة أمام احملرم أكثر : ، إىل آخر اآلية، يعين   ))َال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهن ِإال لِبـُُعولَِتِهن َأْو َآبَائِِهن (( : ميالكر 
من مواطن الزينة، فاألحاديث صرحية يف جواز اختالء احملرم مع من حتُرم عليه، ولذلك تفسري احلمو هنا بأحرم 

وج ال يصح وال يستقيم هنا، وإال لزم من ذلك رد أحاديث كثرية، وأحكام متفق عليها بني احملارم وهو أبو الز 
  . علماء املسلمني 

إمنا ميكن أن يقال هذا يف بعض الظروف اخلاصة، إذا فسد الزمان وساءت أخالق الرجال، وغلب على الظن أن 
يتبىن، لكن عارضاً وليس مضطرداً، ميكن أن دخول أبو الزوج على املرأة قد يعرضهما لفتنة، فهذا حكم ممكن أن 

نقول هذا ، فقد مسعتم وقرأمت يف بعض اجلرائد حوادث يعين من الصعب على اإلنسان أن يتخيلها، ولكنها 
وقعت الذي فعل بابنته، والذي فعل بأخته ، وحنو ذلك فهذه أمور ال ينبين عليها أحكام مضطردة إال أنه إذا 

خلق سيء من بعض احملارم فمنعوها فهذا وارد متاما، لكن ال جيوز أن جنعله حكماً ظهر ألقارب الزوجة مثال 
  .مضطرداً سارياً ألنه خيالف ما ذكرنا من األدلة، غريُه 

هو القصد : وافقكم بعُض أهِل العلم يف مكة املكرمة بقوله احلافظ األلباين، فعندما سئل عن ذلك قال :السائل 
يه من قبلك من أهل العلم، وأيد ذلك بقول احلافظ ابن حجر العسقالين يف أنك وقفت على ما مل يقف عل
بأن احلفظ املعرفة، ووقفت أنت وعرفت من املتون واألسانيد ما يزيد على  ...ترمجة شيخه العراقي يف النداء 

  ذلك، فما رأيكم ؟
  .ال أرضى ذا اللقب  -أوالً -أنا على كل حال  :الشيخ 

إىل املعىن املصطلح عليه، الذي تذكره اآلن عن احلافظ ابن حجر مع شيخه العراقي، هذا القضية تعود : ثانياً 
اصطالح خاص، ليس على اإلصطالح العام املذكور يف كتب املصطلح، أن احلافظ الذي حيفظ كذا ألف 

  .حديث ، ما أذكر العدد بالضبط لعلك تذكره 
  .مائة ألف  :السائل 
صطالح العام، أما أن يقال أن املقصود هو اإلطالع على ما مل يطلع اآلخرون مائة ألف ، هذا هو اإل :الشيخ 

واملعرفة أيضاً، هذا يكون إصطالحاً خاصاً، وأنا على كل حال يعين أتربأ من أن يصفين أحٌد ذه الصفة سواء 
علٍم أجتهد أن أطلع بقدر  باملعىن اإلصطالحي العام أو ذا املعىن اخلاص، وإمنا أنا كما أقول دائماً وأبداً، طالبُ 

  .ما أستطيع 
  .اهللا أكرب : احلضور 
طيب ما رأيك يف مسألة تكرار اجلماعة الثانية يف املسجد، يسأل أحد األخوة عن أثر أنس الذي رواه  :السائل 



  البخاري يف صحيحه ما هو الرُد عليه ؟
  .طبعاً أنت تريد ما هو اجلواب  :الشيخ 
  نعم :السائل 
  ]يضحك الشيخ . [ ا حنُن ال نرد عليه أم :الشيخ 

أريد أن ألفت النظر أن هذا األثر الوارد يف صحيح البخاري معلّـق وليس مبسند ، لكن أنه أسند يف خارج : أوالً 
الصحيح بسنٍد صحيح ، وهو ثابت عن أنس، لكن ليس له عالقة مبوضوع الذي تبنيناه تباعاً ملا كان عليه 

ية، مث تباعاً ألكثر األئمة األربعة الذين نصوا على أنه ال ُتشرع تكرار اجلماعة يف املسجد السلف من الناحية العمل
هذا املسجد الذي ال ُتشرع فيه تكراُر اجلماعة ليس كل مسجد، وإمنا له : الواحد، لكننا نقول تبعا له أيضاً 

  .وله مؤذن راتب  مواصفات، املسجد  الذي ال تشرع فيه تكرار اجلماعة، هو مسجد له إمام راتب
  .السالم عليكم : أحد األخوة

وعليكم السالم، له إمام راتب وله مؤذب راتب،  هذا املسجد إذا دخل إليه مجاعة ووجدوا اإلمام قد : الشيح 
، إذا عرفنا هذين الشرطني الذي فحوامها أن ليس   )األم ( صلى يصّلون فرادى كما قال اإلمام الشافعي يف كتابه 

كره فيه الصالة، صالة اجلماعة الثانية، وإمنا مسجد ذين الشرطني، ورجعنا إىل أثر أنس بن مالك، كل مسجد تُ 
ليس يف هذا األثر بيان أن هذا املسجد كان له إمام راتب ومؤذن راتب، وحينئٍذ فليَس له عالقة باملوضوع إطالقاً؛ 

مسجد توفر فيه الشرطان السابقان ذكراً، اإلمام  ألننا ال نقول حنن بتكرار صالة اجلماعة يف كل مسجد، وإمنا يف
  .الراتب واملؤذن الراتب 

هذا من ناحية، من ناحية أخرى ، ممكن اإلنسان أن يقيم مجاعة يف مسجد له إمام راتب وله مؤذن راتب لكن 
يكون له عذر، أنا أعرف من نفسي حينما ُكنُت سائر من دمشق إىل حلب كانت تدركنا صالة يف الطريق 

فندخل مسجداً، نراقب املسجد فيه أحد، ألن الناس صلوا وانتهوا ، واملسجد يف قرية بطبيعة احلال، فإن وجدنا 
ناس هناك صلينا فرادى، وإن مل جند صلينا يف زاوية من املسجد، ألن احملظور الذي ُخيشى أن يقع من القول 

م يف كثري من املساجد هنا وهناك، مسجد بين أمية يف بتكرار اجلماعة هو أن يتحقق هذا الواقع املؤمل املوجود اليو 
دمشق من أكرب املساجد يف العامل اإلسالمي كله، كّنا ندخل بعد صالة العصر قريب من املغرب وجتد هناك 

مجاعة يصلون صالة العصر، اهللا أعلم كم مجاعة أقيمت ما بني العصر وما بني املغرب، يف هذا تفريق جلماعة 
مة من عدم شرعية اجلماعة الثانية يف املسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب هو احملافظة على املسلمني، احلك

تكثري اجلماعة األوىل، فإذا ما تساهل املسلمون كما هو واقع اليوم فعددوا اجلماعات قلت اجلماعة األوىل، 



يصلون اجلمعة فقط ، لكن ]  ...[ ولذلك جتد املساجد ال متتأل باملصلني يف اجلماعات خبالف يوم اجلمعة، أنا 
من أسباب كثرة اجلماعة يوم اجلمعة وقلتها يف الصلوات اخلمس هو أم يصلون مجاعات متعددة بعد اجلماعة 
األوىل، فمن باب سد الذريعة وسد تقليل اجلماعة األوىل، منع عقد اجلماعة الثانية بعد اإلمام األول، ففي مثل 

ودخلنا مسجداً نعلم أن له إمام راتب ومؤذن راتب، ولكن ما  -مثالً - ذا كنا مسافرين الصور اليت صورا آنفاً ا
أحد يوجد يف املسجد، فنحن نصلي وننصرف وال نبقي هناك أثراً ملثل هذه اجلماعة الثانية، فممكن أن يكون 

ميكن أن يقال وضع أنس يف تلك الصالة صالها الحظ ما نالحظه حنُن، وممكن أن يكون غري ذلك، لكن الذي 
على أقل احتمال أن هذا األثر ال يوجد فيه وصف لذاك املسجد وأنه كان له إمام راتب ومؤذن راتب، ولذلك 

  .فال يُنَقـَض ذا األثر ما ثبت من تعامل املسلمني يف القرون األوىل يف حمافظتهم على اجلماعة األوىل 
 لشرعية اجلماعة الثانية، يعارضه مع الفرضية املذكورة أثر عبد مث نذكر مبا يناقض هذا األثر لو فرضنا أن فيه دليالً 

وإذا بالناس  - فيما أذكر- اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه أنه خرج مع صاحبني له إىل املسجد لصالة الظهر 
خيرجون من املسجد، يعين انتهت صالة اجلماعة، فما دخل م املسجد وإمنا رجع فصلى يف الدار، وهو يعلم 

فما الذي منعه أن يدخل املسجد  )أفضل صالة المرء في بيته إال المكتوبة ( : ناً قول الرسول عليه السالميقي
ويصلي يف املسجد مجاعة ؟ يعلم أنه ال تشرع اجلماعة الثانية يف مسجد صلى فيه هذا اإلمام ولذلك آثر أن 

ت ُسنّـة الرسول عليه السالم والصحابة  يصلي مجاعة يف الدار على أن يصلي مجاعة يف املسجد، ألنه هكذا جر 
كان أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا دخلوا املسجد ووجدوا اإلمام قد صلى : كما قال احلسن البصري

صلوا فرادى ، وهذا األثر رواه ابن أيب شيبة بسند قوي عن احلسن البصري، وتبناه اإلمام الشافعي، وذكره أنه 
  .قضية مسّلمة 

إذا دخل مجاعة املسجد فوجدوا اإلمام قد صلى صلوا فرادى، مث ذكر السبب : ألدلة اليت بيؤيد ا قولهفقال من ا
ألنه مل يكن من عمِل السلف، قال وأنّا قد حفظنا أن مجاعة من مجاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم فاتتهم : قال

يف املسجد مرة أخرى، ولكنهم مل يفعلوا ألم  الصالة يف مجاعة فصلوا فرادى، وقد كانوا قادرين على أن جيّمعوا 
كرهوا أن جيمعوا يف املسجد مرتني ، هذا كالم اإلمام الشافعي وهو صريح يف املعىن وصريح يف اإلستدالل باألثر 

  .الذي رواه ابن أيب شيبة يف املصنّـف، نعم 
  ...له شبه اتصال ذا وهو حديث  :السائل 

  


